
skupina Čez   www.cez.cz

ŽÁDOST O SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK  
a nabídka na reklamu a propagaci Skupiny ČEZ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název projektu:

požadovaNá částka v Kč:

působNost projektu:  celostátNí  regioNálNí (kraj: )

KONTAKTNÍ ÚDAJE | ŽADATEL                                  

Název orgaNizace:  

ič: dič:

ulice: č. p. / č. or.: psč:

obec: kraj:

běžNÝ účet:

je vaše orgaNizace zákazNíkem čez prodej, s. r. o.?     aNo (  elektŘiNa  plYN )  Ne

získala vaše orgaNizace v miNulosti pŘíspevek od skupiNY čez?    aNo  Ne

KONTAKTNÍ OSOBA

titul, jméNo a pŘíjmeNí:

e-mail: telefoN:

INFORMACE O PROJEKTU                                  

Název projektu:

požadovaNá částka: rozpočet celého projektu:

stručNÝ popis projektu (max. 500 znaků):

místo koNáNí /kraj: termíN koNáNí:

tYp projektu: oblast žádosti:

pŘedpokládaNÝ počet NávštěvNíků akce: 

pŘedpokládaNÝ počet osloveNÝch osob v souvislosti s podporou akce:

doba existeNce projektu:   vstupNé Na akci:

počet pŘedpokládaNÝch spoNzorů / partNerů:



NABÍDKA PROPAGACE SKUPINY ČEZ NA PODPOŘENÉM PROJEKTU

forma NabízeNého partNerství: 

odhadovaNá hodNota mediálNího pokrYtí vašeho projektu v Kč:

MÉDIA                                  

televize:  aNo     Ne Název televizNí staNice: 

Název rubrikY: rozsah: 

včetNě možNosti propagace skupiNY čez:  aNo    Ne

rozhlas:  aNo     Ne Název rozhlasové staNice: 

Název rubrikY: rozsah: 

včetNě možNosti propagace skupiNY čez:  aNo    Ne

tištěNá média:  aNo     Ne Název periodika: 

Název rubrikY: rozsah: 

včetNě možNosti propagace skupiNY čez:  aNo    Ne

iNterNetová média:  aNo     Ne Název serveru: 

Název rubrikY: rozsah: 

včetNě možNosti propagace skupiNY čez:  aNo    Ne

další tiskoviNY:  billboard  plakát  roll-up  programové brožurY

 sborNíkY  letákY  pozváNkY  vstupeNkY

 jiNé (specifikujte):

iNterNet: www stráNkY projektu:

 další www stráNkY: 

specifikace místa koNáNí akce:

kolik % z celkové reklamNí plochY Nabízíte skupiNě čez:

jiNé (max. 150 znaků):

OSTATNÍ MOŽNOSTI

exkluzivita v eNergetickém sektoru pro skupiNu čez  aNo    Ne

direct marketiNg  aNo    Ne

právo užívat NahrávkY a fotografie z podpoŘeNé akce bez dalších plateb  aNo    Ne

možNost vYužití Našeho promotÝmu či stáNku v místě koNáNí akce bez dalších plateb  aNo    Ne

guest servis v rámci akce  aNo    Ne

bezplatNé poskYtNutí vstupeNek pro Naše partNerY, zákazNíkY, do soutěží...  aNo    Ne

pozNámka (max. 400 znaků):
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